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Каб не па крыў дзіць 
па жы лых баць коў...

Ка лі хтось ці з па жы лых 

баць коў тра ціць су жэн ца 

і за ста ец ца жыць адзін, 

ня рэд ка яго ўва га пе ра-

клю ча ец ца на да рос лых 

дзя цей. Ста ры ча ла век тэ ле фа нуе па 

не каль кі ра зоў на дзень з ня знач ных 

і на ду ма ных пры чын, на ват ве да ю чы, 

што дач ка ці сын у гэ ты час за ня ты 

на ра бо це. Рэ ага ваць на гэ та спа-

кой на не заў сё ды атрым лі ва ец ца, а 

ён крыў дзіц ца, што дзе ці не хо чуць 

вы слу хаць, не пе ра тэ ле фа ноў ва юць, 

не ўдзя ля юць ува гу і ін шае. Як пра-

віль на па во дзіць ся бе з баць ка мі ў 

та кім вы пад ку? Ста рац ца вы слу хаць 

ці ўсё ж ней кім чы нам (і якім?) даць 

зра зу мець, што ты бы ва еш за ня ты і 

5-6 зван коў на дзень — гэ та за шмат? 

Як у та кім вы пад ку бу да ваць кан так-

та ван не, каб не па крыў дзіць ста ро га 

ча ла ве ка?

Свят ла на А., Ма ла дзеч на.

Ад каз вае псі хо лаг Га рад ско га клі ніч-

на га псі хі ят рыч на га дыс пан се ра Мін ска 

Сяр гей ЗІ ЗЮК:

— Па бу да ваць свае па во дзі ны так, каб 
не па крыў дзіць ін ша га ча ла ве ка, не маг чы-
ма ў прын цы пе, та му што крыў дзіц ца ці не, 
за ле жыць не ад вас. Крыў да — гэ та эмо цыя, 
а яна ўзні кае ў ад каз на тое, як ча ла век 
ус пры мае сі ту а цыю. Вы, ка неш не, мо жа це 
мі ні мі за ваць ры зы ку, не ства ра ю чы ад кры-
тых кан флік таў і не аб ра жа ю чы, але гэ та 
не га ран туе, што дру гі бок не зной дзе на 
што па крыў дзіц ца. Крыў да час та ўзні кае на 
не апраў да ныя ча кан ні — ка лі ча ла век не 
атрым лі вае ад ін ша га тое, што хо ча. Сі ту а-
цыя, ка лі ма ці ці баць ка хо чуць па га ва рыць, 
а вам не да та го, — той са мы вы па дак.

Як па во дзіць ся бе ў та кой сі ту а цыі? Для 
па чат ку рас тлу ма чыць, у які час і з якой на-
го ды з ва мі мож на звя зац ца. На прык лад, у 
ра бо чы час тэ ле фа на ваць толь кі па тэр мі-
но вых пы тан нях, а прос та па раз маў ляць — 
уве ча ры. Гэ та ж да ты чыц ца і тэм кан так та-
ван ня. На прык лад, рас тлу мач це баць кам, 
што не трэ ба ўдак лад няць, елі вы ці не, та-
му што пра гэ та вы на ўрад ці за бу дзе це ся. 
Пра цэс адап та цыі рэд ка бы вае лёг кім, і ка лі 
да гэ туль ва ша ўза е ма дзе ян не з баць ка мі 
вы гля да ла інакш, крыў ды з іх бо ку вы на ўрад 
ці па збег не це, але пас ля гэ та ста не нор май. 
Га лоў ная ўмо ва — дак лад на пры трым лі вац-
ца ва шых да моў ле нас цяў, у пер шую чар гу, 
вам са мім. Гэ та зна чыць, ка лі да мо ві лі ся не 
раз маў ляць на воль ныя тэ мы ў ра бо чы час, а 
по тым па ру ра зоў аб мер ка ва лі з ма ці се ры-
ял, не здзіў ляй це ся, што яна па крыў дзіц ца, 
ка лі ад мо ві це трэ ці раз.

Ва ры янт, пры якім і вы ў па рад ку, і баць-
кі за да во ле ны, маг чы мы не заў сё ды. Не 
ўсе баць кі здоль ныя спра віц ца са сва ёй 
адзі но тай — ча сам яны ўме ла ма ні пу лю-
юць да рос лы мі дзець мі на па чуц цях доў гу 
і ві ны. І та ды да во дзіц ца вы бі раць. Па ста-
рай це ся быць з са бой праў дзі вы мі. Хо ча-
це быць доб ры мі — та ды па ды гры вай це, 
раз драж няй це ся моўч кі і тры вай це. Хо ча це 
жыць сва ім жыц цём і бу да ваць шчы рыя 
ад но сі ны з баць ка мі — ад да вай це ім столь-
кі ча су, коль кі са праў ды мо жа це і хо ча це. 
Рэа ліі та кія, што ў ма ла до сці ў нас шмат 
маг чы мас цяў, але ма ла ча су на іх рэа лі за-
цыю, а ў ста лас ці — ма ла маг чы мас цяў і 
шмат воль на га ча су. Да па ма жы це баць кам 
з яго вы ка ры стан нем: па дзя лі це ся кніж ны-
мі на він ка мі, пад ка жы це сай ты з філь ма мі, 
па шу кай це ме ра пры ем ствы згод на з іх ін-
та рэ са мі. Пад тры май це іх у тым, што ёсць 
жыц цё пас ля пен сіі, і та ды ім не да вя дзец ца 
цал кам жыць ва шым.

Але на КРА ВЕЦ.

?
«Ма ма, ку пі!» — гэ тую фра-

зу ад свай го дзі ця ці чуў, 

ма быць, кож ны. А вось 

год на ад рэ ага ваць на яе, 

асаб лі ва ка лі ва шы сын ці 

дач ка бліз кія да іс тэ ры кі, 

уда ец ца не ўсім. Ча му так 

ад бы ва ец ца? Мы ву чым 

ма лень ка га ча ла ве ка са-

мым роз ным рэ чам, якія 

спат рэ бяц ца яму ў жыц ці. 

А пра фі нан са вае вы ха-

ван не час та за бы ва ем, а 

яно не менш важ нае, чым 

умен не чы таць, пі саць і 

апра на цца.

Тлу ма чым 
на жыц цё вых 

пры кла дах
Усвя до мім дзве прос тыя рэ-

чы: па-пер шае, вес ці раз мо вы 
пра гро шы трэ ба і, па-дру гое, 
важ на, каб ваш улас ны прык лад 
стаў па цвяр джэн нем тых іс цін, 
якія вы хо ча це да нес ці да сва іх 
дзя цей. Зра зу ме ла, для кож на га 
ўзрос ту па трэб ны свой па ды-
ход. Ужо ў га ды тры-ча ты ры 
сы на ці дач ку вар та па чы наць 
зна ё міць з тэ май гро шай. Не 
браць ма лых у кра му, каб там 
не су тык нуц ца з іс тэ ры кай ці па-
збя гаць не па трэб ных і не за пла-
на ва ных па ку пак — стра тэ гія не 
най леп шая, хоць і мае пра ва 
на іс на ван не. Псі хо ла гі ад зна-
ча юць, што па чы наць рас каз-
ваць дзі ця ці пра фі нан са вы бок 
жыц ця мож на як раз та ды, ка лі ў 
ма ло га ўзні кае жа дан не неш та 
са бе ку піць. У кож най сям'і та кі 
мо мант на стае ў роз ны пе ры яд. 
Га лоў нае, каб ме на ві та баць кі 
вы сту па лі ў ро лі пер ша кры ні-
цы та кой важ най тэ мы. Лепш, 
вя до ма, ка лі ваш апо вед бу дзе 
па бу да ва ны на прос тых пры-
кла дах, якія ад люст роў ва юць 
рэ аль нае жыц цё. Рас ка жы це 
дзе цям, ад куль бя руц ца гро шы, 
якія аба вяз ко выя пла ця жы вы 
ро бі це што ме сяц, як раз мяр коў-
ва е це срод кі на куп лю пра дук-
таў, па да рун каў, адзен ня.

Для ма лых важ ную ро лю ады-
гры вае тое, у якой фор ме па да-
дзе ны ве ды. Та му як ма га лепш 

па ды дзе ва ры янт гуль ні (на ват 
ву чыц ца лі чыць мож на, вы ка рыс-
тоў ва ю чы ў якас ці пад руч на га 
ма тэ ры я лу, на прык лад, ма нет кі) 
аль бо тэ ма тыч ныя мульт філь мы і 
кніж кі. Тут мож на ўспом ніць «За-
ла ты клю чык» Аляк сея Талс то га 
ці мульт фільм з цык ла «Смя ша-
ры кі» — «На ву чан не фі нан са-
вай «пад ка ва нас ці», які вый шаў 
у сту дзе ні 2018 го да. Яшчэ адзін 
прак тыч ны спо саб па вы сіць уз-
ро вень фі нан са вай гра мат нас ці і 
пра вес ці час ра зам — скла дан не 
спі са па ку пак. Так вы на ву чы це 
дзі ця (а мо жа, і ся бе) пла на ваць 

вы дат кі і да мо ві це ся, як ка жуць, 
«на бе ра зе», па што пой дзе це 
ў кра му.

Зра зу ме ла, ад не за пла на ва-
най і не вель мі па трэб най дзя ся-
тай ма шын кі, якую, на прык лад, 
сын мо жа па чаць пра сіць, ні хто 
не за стра ха ва ны. Тут ужо трэ ба 
дзей ні чаць па сі ту а цыі і га лоў-
нае пра віль на тлу ма чыць, ча му 
та кое жа дан не не здзяйс няль-
нае ме на ві та ў гэ тую хві лі ну.

Ка го ву чыць 
бу дзем?

— Ка лі дзі ця пры хо дзіць у 
кра му і ка жа «ку пі» — зна чыць, 
яно ўжо ра зу мее, што та вар на 
па лі цах прос та так ні хто не ад-
дае, за яго трэ ба за пла ціць. І 
гэ та пэў ны зва но чак для баць-
коў, каб раз маў ляць з дзі цем на 
тэ му фі нан саў, — ка жа фі нан-

са вы кан суль тант Свят ла на 

МУ РАШ КА. — Ад нак ка лі мы 
га во рым пра фі нан са вую аду ка-
ва насць дзя цей, то тут, умоў на 

ка жу чы, мож на вы лу чыць дзве 
ма дэ лі на ву чан ня: за ход нюю і 
пост са вец кую. На За ха дзе гэ-
тая тэ ма ак тыў на вы ву ча ец ца 
з дзець мі, там іс ну юць на ват 
спе цы яль ныя ўро кі, аль бо яна 
раз гля да ец ца ў рам ках той жа 
ма тэ ма ты кі. Але ўсё гэ та пра-
ду гледж вае, што баць кі са мі фі-
нан са ва аду ка ва ныя. Ка лі ж мы 
раз гля да ем пост са вец кую пра-
сто ру, то тут яшчэ не зра зу ме ла, 
ка го трэ ба ву чыць. Мож на даць 
дзі ця ці ве ды, але вель мі мно-
гае за ле жыць ад та го, якія пры-
кла ды яно ба чыць кож ны дзень 

у сва ёй сям'і. Ка лі баць кі не па-
вод зяць ся бе ра зум на ў пла не 
фі нан саў, то ўсе на ма ган ні на-
ву чыць ма лое бу дуць мар ныя. 
Вель мі ма лая іма вер насць, што 
дзі ця, чые баць кі ро бяць не аб-
ду ма ныя па куп кі, не паў то рыць 
іх сцэ на рый у сва ім жыц ці.

Спе цы я ліст так са ма ад зна-
чае, што фі нан са вая аду ка ва-
насць як дыс цып лі на з'я ві ла ся 
ў нас ня даў на і да сюль дзя цей 
ёй ні дзе не ву чаць. Ёсць На-
цыя  наль ная пра гра ма Нац бан-
ка, але там усё аб мя жоў ва ец ца 
тыд нем фі нан са вай аду ка ва нас-
ці, а па трэб ны знач на боль шы 
час, каб на ву чыц ца і ва ўсім ра-
за брац ца. І яшчэ вар та ўліч ваць 
та кі мо мант: дзі ця, атры маў шы 
ве ды, паў на вар тас на змо жа вы-
ка рыс тоў ваць іх толь кі ў да рос-
лым жыц ці, ка лі бу дзе фі нан-
са ва не за леж нае ад баць коў. 
На ват кі шэн ныя гро шы — гэ та 
не той уз ро вень ад каз нас ці. 
Хоць не ка то рыя пры кла ды 
ілюст ру юць, што рас па ра джац ца 
гра шо вы мі срод ка мі хлоп цы і 
дзяў ча ты ўме юць і ве да юць іх 
вар тасць. Ёсць на ват вы пад кі, 
ка лі за кошт на кап лен няў дзі-
ця (!) маг ло ад пра віць баць коў 
у ад па чы нак, а адзін хлоп чык 
на збі раў гро шай і ку піў са бе са-
ма кат. Та кія вы ні кі ў дзя цей маг-
чы мыя, ка лі яны ве да юць, што 
та кое гро шы, якія мо гуць быць 
на ступ ствы ў эма цы я наль ных 
па ку пак і як не па тра ціць усё на 
цу кер кі і ма ро жа нае.

Што больш 
каш тоў нае

Вя до ма, ка лі дзе цям да школь-
на га ўзрос ту баць кі мо гуць толь-
кі неш та па тлу ма чыць на ўлас-
ным пры кла дзе, у фор ме гуль ні 
ці з да па мо гай кні гі, ві дэа, то са 
школь ні ка мі, пад лет ка мі бу дуць 
спра цоў ваць ужо ін шыя па ды-
хо ды. У пры ват нас ці, га ва рыць 
пра кі шэн ныя гро шы спе цы я ліс-
ты ра яць та ды, ка лі дзі ця ідзе ў 
шко лу. Ад нак ма мы і та ты па-
він ны ду маць так са ма і пра тое, 
ці га то выя іх дзе ці са ма стой на 
рас па ра джац ца гра шы ма: ці 
ўме юць яны доб ра лі чыць, ці ве-
да юць, як ку піць па трэб ную ім 
рэч, ці мо гуць пра ве рыць рэш ту, 
ці не за бу дуць узяць чэк. Псі ха-
ла гіч ны мо мант не ма ла важ ны, 
і ў кож ным вы пад ку свой час для 
та ко га ад каз на га мо ман ту ста-
лен ня, да ве ру. Так са ма важ на 
па мя таць, што кі шэн ныя гро шы 
ва шы сын ці дач ка ма юць пра-
ва тра ціць як лі чаць па трэб ным. 
Але, у сваю чар гу, баць кі мо-
гуць да па маг чы з пад каз ка мі. 
Рас тлу мач це дзі ця ці, што вар та 
і што не вар та куп ляць у той жа 
школь най ста лоў цы аль бо га-
зет ным кі ёс ку. Аб га ва ры це 
пра ві лы, якая су ма вы да ец ца і 
на які час, па пя рэ дзіў шы, што 
да дат ко вых гро шай не бу дзе да 
на ступ на га ра зу. Так дзі ця бу дзе 
ву чыц ца пла на ваць і раз мяр-
коў ваць свае срод кі, а так са ма 
ра зу мець на ступ ствы. Ка рыс на 
пад трым лі ваць ідэі сы на аль бо 
дач кі за ра біць са мім неш та ў час 
ка ні кул. Ве даю ня ма ла пры кла-
даў, ка лі ле там пад лет кі мо гуць 
па ехаць з баць ка мі ў яга ды, а 
по тым пра даць «ура джай» і так 
за пэў ны час на збі раць на жа да-
ную аб ноў ку ці па езд ку. У та ко га 
кштал ту сі ту а цы ях шмат вы ха-
ваў чых мо ман таў: і ра зу мен не, 
ад куль бя руц ца гро шы, і маг чы-
масць ад чуць, што ты здоль ны 
да па маг чы баць кам і ку піць са бе 
тое, што жа да еш. Ад нак не трэ-
ба пла ціць дзе цям за па спя хо-
вую ву чо бу аль бо за да па мо гу 
баць кам у хат ніх спра вах: усё ж 
та кі ёсць мя жа па між тым, на 
чым мож на за раб ляць і тым, на 
чым нель га, бо мно гія спра вы 
ро бяц ца прос та для ся бе і ін шых. 
І доб ра, каб на шы дзе ці гэ та ра-
зу ме лі. Мож на на ват за вес ці 
тра ды цыю даб ра чын нас ці, ка лі 
вы ра зам зро бі це ней кі па да ру-
нак сва і мі ру ка мі аль бо збе ра це 
цац кі, адзен не, кніж кі для сям'і, 
у якой ёсць у іх па трэ ба.

Фі нан са вая аду ка ва насць 
для дзя цей — не аб ход ны этап 
у пра цэ се вы ха ван ня. Так вы 
да па мо жа це ма лень ка му ча ла-
ве ку ад чу ваць ся бе ўпэў не на ў 
тых сі ту а цы ях, ка лі ён бу дзе су-
ты кац ца з тэ май фі нан саў. А ка-
лі са мі ма е це па трэ бу ў больш 
глы бо кіх ве дах па гэ тай тэ ме, то 
сён ня іх мож на знай сці на сай-
це лю бо га бе ла рус ка га бан ка ў 
раз дзе ле «Фі нан са вая аду ка ва-
насць», дзе ёсць ін фар ма цыя, 
рэ ка мен да цыі і пад каз кі.

Але на ДРАП КО.

Вучымся лічыцьВучымся лічыць

ТРЫ ПЛЮС ДВА, 
або Як не па тра ціць усё на цу кер кі 

і ма ро жа нае

Ад нак не трэ ба пла ціць 
дзе цям за па спя хо вую 
ву чо бу аль бо за да па мо гу 
баць кам у хат ніх спра вах: 
усё ж та кі ёсць мя жа 
па між тым, на чым мож на 
за раб ляць і тым, на чым 
нель га, бо мно гія спра вы 
ро бяц ца прос та для ся бе 
і ін шых.
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